
Invitation til: 

Jens Galschiøts 60 års 

fødselsdagsreception 
onsdag d. 4. juni. 2014 kl. 14 til 18.00 på Galleri Galschiøt 

 

Jeg bliver 60 år og kan mærke alderen tynge på mine skuldre, men det må vel være 

mit nye livsvilkår i lighed med min skulptur ” Survival of the fattest ”. 

Jeg vil gerne fejre dagen ved at invitere til stor reception for både venner, fjender, 

bekendte, kunder, forretnings- forbindelser, samarbejdspartnere, tidligere og 

nuværende medarbejdere, frivillige og andre, som føler, at vi har eller har haft 

noget sammen i mit snart 60 årige liv. 

Vi har linet Galleri Galschiøt op med lidt mad, vin, øl, sodavand og festlige indslag – 

hele værkstedet er åbent, stolene er stillet op i parken, og vi satser på solskin, så det 

tegner til en hyggelig eftermiddag.  

Program: 

 kl 14.00: Dørene åbnes og vores fede husorkester lægger den musikalske bund 

Åbningstale ved Galschiøt og præsentation af program. 

Receptionsbuffet og udskænkning i den lille udstillingshal. 

Galleriets medarbejdere vil være alle vegne for at fortælle om de aktuelle 

projekter, der udgår fra værkstedet. 

En væg med adskillige tv- monitorer vil vise et udsnit af de hundredevis af film, der er lavet om de aktiviteter, der er 

udgået fra værkstedet, og give et kalejdoskopisk indblik i Galschiøts kunstprojekter. 

Der vil være mulighed for at lave forskellige indslag fra scenen, hvis nogen har lyst til det. 

Kl 17.15 :  Direkte TV.  Galschiøt bliver interviewet fra scenen af Lone Tellesen, direktør i ”Dacapo- The art of 

change” om sit 60 årige liv. Niller Madsen er arrangør og producer og vil sende begivenheder direkte ud i æteren 

Kl 17. 35:  Interviewet slutter, og det er tid til at spise de sidste sørgelige rester fra buffeten,  lave de sidste 

netværksaftaler og lige få hilst på dem,  man har glemt at hilse på 

Kl 18.00: Receptionen er ovre. 

Jeg håber, at du har lyst til at dele denne dag med mig 

Kærlige hilsener 

Jens Galschiøt 

Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N, Aidoh@aidoh.dk -Tlf 6618 4058 


